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W ofercie firmy SAS znajdują się niskotem-

peraturowe stalowe kotły grzewcze na pali-

wa stałe. Ciągle dużym powodzeniem

wśród użytkowników cieszą się kotły trady-

cyjne, których zasada działania opiera się na

spalaniu materiału opałowego, którym wy-

pełniona jest komora spalania. Długość

procesu spalania zależy tutaj od sposobu re-

gulacji (miarkownik ciągu powietrza lub

sterownik mikroprocesorowy). 

Firma „SAS” ma w swojej ofercie całą gamę

kotłów tradycyjnych: „SAS NWG”, „SAS

NWT”, „SAS MI”, „SAS UWT”. Jednak

dla dzisiejszego użytkownika coraz ważniej-

sze staje się zachowanie maksymalnego po-

ziomu komfortu obsługi urządzenia grzew-

czego, jego regulacyjność, bezpieczna eks-

ploatacja oraz to czy jest urządzeniem eko-

logicznym. Aby sprostać tym wszystkim

oczekiwaniom firma „SAS” wprowadza do

swojej oferty coraz bardziej nowoczesne

i ekologiczne konstrukcje. Są to kotły wie-

lodobowe, z automatycznymi podajnikami

paliwa, w których obsługa sprowadzona jest

do minimum.

Kocioł „SAS ECO” jest niskotemperaturo-

wym kotłem c.o. o konstrukcji przystoso-

wanej do wysokoefektywnego spalania wę-

gla kamiennego sortymentu miał. Przednia

komora stanowi palenisko o rozwiązaniu

umożliwiającym jego pracę w dwóch try-

bach. W trybie pracy automatycznej kocioł

funkcjonuje wykorzystując działanie zespo-

łu złożonego z mechanicznego podajnika

paliwa, paleniska nadmuchowego oraz elek-

tronicznego sterownika temperatury. Do-

datkowo kocioł wyposażony jest w tradycyj-

ne palenisko rusztowo - wodne. Rozwiąza-

nie takie umożliwia pracę kotła w sytu-

acjach awaryjnych.

Kocioł „SAS GRO-ECO” jest niskotem-

peraturowym kotłem c.o. wyposażonym

w układ automatycznego nawęglania ko-

mory paleniskowej. Stanowi konstrukcję

przystosowaną do wysokoefektywnego spa-

lania węgla kamiennego sortymentu gro-

szek o granulacji 5-25 mm. Paliwo do pro-

cesu spalania transportowane jest samo-

czynnie z usytuowanego obok kotła zasob-

nika paliwa za pomocą podajnika ślimako-

wego. W specjalnym palniku – żeliwnej re-

torcie – następują wszystkie procesy prowa-

dzące do spalenia podawanego paliwa.

Nowe konstrukcje firmy „SAS” to kocioł

grzewczy c.o. „SAS BIO-ECO” oraz komi-

nek „SAS MINI-ECO”. Są to nowoczesne

urządzenia grzewcze przeznaczone do

zautomatyzowanego spalania biomasy

w postaci granulatu drzewnego tzw. pellets .

Kocioł „SAS BIO-ECO” wyposażony jest

w palnik mający niewielkie, ale sprawne pa-

lenisko, które spala dokładnie taką porcję

granulatu jaka niezbędna jest do uzyskania

nastawionej na programatorze temperatury.

Paliwo z zasobnika opału podawane jest za

pomocą podajnika, w który wyposażony

jest palnik. Kocioł może pracować

w dwóch trybach: w trybie pracy ciągłej

w sezonie grzewczym, oraz w trybie przy-

gotowywania ciepłej wody w sezonie let-

nim.

Kominek „SAS MINI-ECO” jest wolno

stojącym, nadmuchowym urządzeniem

przeznaczonym do ogrzewania pomiesz-

czeń w domach mieszkalnych. Można nim

ogrzewać pomieszczenia w sezonie grzew-

czym, jak również przepalać w chłodniejsze

dni bez konieczności rozpalania w piecach

c.o. Z powodzeniem zastępuje tradycyjne

kominki.

Wszystkie kotły mają atest energetyczny

oraz znak bezpieczeństwa ekologicznego.

Najnowszy kocioł firmy „SAS” – „SAS

AGRO-ECO” spala biomasę różnego ro-

dzaju. Są to: pelety, ziarna, zrębki wierzbo-

we, suche pestki. Automatyczne, wysoko-

efektywne, samooczyszczające się palenisko

spala dokładnie taką porcję paliwa jaka nie-

zbędna jest do uzyskania nastawionej przez

użytkownika temperatury. Z zasobnika

opału paliwo podawane jest w sposób auto-

matyczny przy pomocy podajnika ślimako-

wego. Kocioł wyposażony jest w spiralę ża-

rową do samoczynnego rozpału paliwa.

Wielofunkcyjny regulator kotła automa-

tycznie steruje pracą podajnika paliwa,

wentylatora nadmuchowego oraz mechani-

zmem oczyszczania paleniska. Automatycz-

ny zapłon paliwa, wygaszenie paleniska

oraz system podtrzymania ognia po osią-

gnięciu żądanej temperatury, zapewnia

możliwość ciągłej pracy kotła oraz współ-

pracy z zasobnikiem c.w.u. w okresie let-

nim. Zaletą pracy kotła jest komfort i pro-

stota obsługi sprowadzona praktycznie do

okresowego uzupełniania stanu paliwa

w koszu zasypowym. Kotły „SAS AGRO-

ECO” stanowią doskonałe rozwiązanie dla

użytkowników poszukujących wielopaliwo-

wego kotła połączonego z automatyczną re-

gulacją i związanym z tym komfortem ob-

sługi.

Kotły firmy „SAS” mają atest energetyczny

świadczący o ich wysokiej sprawności ciepl-

nej, oraz świadectwo potwierdzające zgod-

ność z kryteriami emisyjnymi na „Znak

bezpieczeństwa ekologicznego” kotłów ma-

łej mocy na paliwa stałe.
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